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Τιμητική αμοιβή και έξοδα διαμονής και μετακίνησης: Roche

Τιμητικές αμοιβές για ομιλίες- συμβουλευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες απο τις φαρμακευτικές
εταιρείες:

Αbbvie, BMS, MSD, UCB, Pfizer, Menarini, Angelini
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Καθυστέρηση στη διάγνωση στην Ελλάδα και Ευρώπη
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Υποστήριξη- κατανόηση

Kool, Arthritis Care Res 2009



  

Υποστήριξη- κατανόηση
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Σωματική δραστηριότητα- άσκηση

Sokka, Arthritis Rheum 2008
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Συμμόρφωση στη Μεθοτρεξάτη

Bliddal, Arthritis 2015

Danbio registry

ΜΤΧ χρήση 47,6%
32,9% <5 mg
MTX/εβδομάδα
43,5% <7,5 mg
MTX/εβδομάδα
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Συμμόρφωση

Παράγοντες σε σχέση με:

το φάρμακο (συχνότητα και οδός χορήγησης, παρενέργειες,
αποτελεσματικοτητα κλπ)

τον γιατρό και τη σχέση του με τον ασθενή

τον ασθενή (ψυχολογικοί παράγοντες, πίστη σχετικά με τα φάρμακα,
αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση κλπ)

το σύστημα υγείας (ποσοστό συμμετοχής, χορήγησης κλπ)

Wiswanathan , Ann Intern Med 2012
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Συμμόρφωση

Το αποτέλεσμα της
εσωτερικής διαπραγμάτευσης

μεταξυ:

Brandstetter, Physcol Health 2016
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Συμμόρφωση: σημαντικές συσχετίσεις

Pasha, Semin Arthritis Rheum 2011
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Συμμόρφωση

Wouters, PloS 1 2016, Pasma, J Rheumatol 2015, Vangeli, Adv Treat 2015, Lopez-Gonzalez, Clin Exp Rheumatol 2015, Neame and Hammond, Rheumatology 2005, Kumar,
Rheumatology 2009

1. Ο ασθενής έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα της αγωγής
2. Φόβος παρενεργειών
3. Ο ασθενής έχει συνειδητοποιήσει την χρονιότητα της νόσου
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Η αισιόδοξη πλευρά

Μικρότερη θνησιμότητα
Καλύτερη λειτουργική κατάσταση- λιγότερες αρθροπλαστικές
Καλή συμμόρφωση των γιατρών με τις οδηγίες (T2T)

Norton, BSR 2014 (abstract), Humphrays, Arthritis Care Res 2014
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Περίπτωση ασθενους 1

Γυναίκα 32 ετών, με ΡΑ από έτους- RF+- 1 διάβρωση
Αρχική αγωγή με ΜΤΧ- μέτρια ανταπόκριση
6 month DAS 28 4.52
Η ασθενής επιθυμέι να παραμείνει στην αγωγή για 6 μήνες ακόμη και δηλώνει
ευχαριστημένη απο τη θεραπεία και τη ζωή της
Ο γιατρός προτείνει προσθήκη βιολογικού φαρμάκου
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Περίπτωση ασθενους 1

Ερώτηση 1: γιατί θέλει η ασθενης να μείνει στην αγωγη αυτή;
Ερώτηση 2: μπορεί να μείνει στην αγωγή αυτή;
Ερώτηση 3: πως μπορέι να πείσετε την ασθενή να αλλάξει αγωγή;
Ερώτηση 4: αν δεν μπορέσετε να πείσετε την ασθενή, θα δεχθείτε την
απόφασή της;



  

Περίπτωση ασθενους 1

Οι ασθενείς έχουν μικρότερες απαιτήσεις από τη θεραπεία απο τους γιατρούς
Η αποδεκτή απο τους ασθενείς κατάσταση βρίσκεται στη μέτρια δραστηριότητα
νόσου

Heiberg, Ann Rheum Dis 2008
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Περίπτωση ασθενους 1

Oι ασθενείς δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν θεραπεία, ακόμη και αν δεν είναι
απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτήν

Wolfe and Michaud, Arthritis Rheum 2007
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Περίπτωση ασθενους 2

Ανδρας 64 ετών
Πρώιμη ΡΑ- RF-
Eναρξη με ΜΤΧ και Prezolon
Διακόπτει την αγωγή μετά από 4 μήνες.
Επανέναρξη με την ίδια αγωγή- νέα ανταπόκριση αλλά αυτή τη φορά
χρειάστηκαν περισσότεροι μήνες
Διακόπτει για 2η φορά την αγωγή και υποτροπιάζει ξανά
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Περίπτωση ασθενους 2

Ερώτηση 1: γιατί ο ασθενης διακόπτει την αγωγή;
Ερώτηση 2: πως μπορέιτε να πείσετε τον ασθενή να μην διακόψει για 3η φορά
την αγωγη;
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